
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku (dálejcn ..OZI

‚líže UVCCIĹ‘fléh() dne. nzěsice u roku se

Zúsilkovna s.r.o.
IČ:28408306
se sídlem: Lihovarská l060‘12. Libeň. I 90 OO Praha Q
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. oddíl C. vložka 139387
zastoupená panem Markem Kjjonkcm. na základě plné moci
(dále jen jako ..Zásilkovnin

a

Název společnosti I Jméno: Novoměstská kulturní zařízení
lč: 00372854
se sídlem: Tyršova 1 001 Noi e Město na Moravě 5923 I
zápis V obchodním rejstříku ‚
společnost zastoupená: 17Cl? .

tJOö-,c. TEot ( q iUk2 ‘3
Provozovna I výdejní místo: Nové Město na Moravě. Vratislavovo nám. I 14
Provozní doba: Po—Pá 08:00—16:00: So--Ne 09:00—12:00. 13:00—16:00
Kontaktní osoba:
Kontaktní teletbn:
Kontaktní e-mail:
(dále jen jako ..Příkazníki

ZúvilkorncI U Příka:ník dúIc po1eLI1een/akr) .. SIflhlfl‘I?ě .vlrclqv U .%cII;zoslcIlI1č/akc) .. SmluvnÍ slrLII;cl

dohodli na iircivře;ié léto .vrnImIvv (cIúk‘jen .. Snzlozrrv ‘):

I. Úvodní ustanovení

I . 1 Zásilkovna provádí nebo ohstará á přepravu zásilek třetích osob z místa odeslání do místa

doručení. včetně provedení nebo obstarání dalších úkonu s přepravou souvisejících.

I .2 Příkazník se touto Smlouvou zavazuje ve své. a/nebo jím provozované. provozovně přjjímat

zásilky k jejich vydání přemcům. včetně dalších úkonů s vydáním zásilek souvisejících.

Provozovna Příkazníka je cdno z možných míst doručení zásilek určených příjcmcuni.

I .3 Nedílnou součástí této smlouvy a jeji přílohou jsou Obchodní podmínky — Výdejní místa. vydané

společností Zásilkovna (dálc jen ..Podmínky9. Příkazník prohlašuje. že se s Podmínkami

seznámil a souhlasí s nimi. Pojin3 a delinice stanovené v Podmínkách mají ‘ této Smlouvě stejný

význam.

II. Předmět smlouvy

2.1 Příkazník se zavazuje provést pro Zásilkovnu touto Smlouvou specifikované činnosti

v Provozovně Příkazníka a Zásilkovna se zavazuje zaplatit mu za to níže stanovenou odměnu.

2.2 Příkazník provede následující činnosti:

2.2. 1 Příkazník Systémově přijme Zásilku a uskladní ji v Provozovně za účelem další
manipulace s ní. Tedy zejména výdej Zásilky Příjemci nebo předání Zásilkovně.

2.2.2 V případě. že se jedná o Zásilku na dobírku. vybere Příkazník při předání od Příjemce
Doběrečné.



DoběreČné Příkazník vybere v hotovosti nebo prostřednictvím platby kartou. Platba

kanou bude upravena samostatnou přílohou Podmínek při jejím zavedení.

2.3 Příkazník se zavazuje v Provozovně přjjímat Zásilky od Odesílatelů jako Podací místo.

2.4 Příkazník v Internetové aplikaci potvrdí každý úkon při nakládání se Zásilkou. tedy zejména

jejich přijetí. vydání a výběr Doběrečného.

III. Odměna a její splatnost

3.1 Příkazníkovi náleží za činnost dle této Smlouvy následující odměna:

a.i. za přijmutí Zásilk} dle Čl. II. odst. 2.2.1 této Smlouvy se Zásilkovna zavaztjje zaplatit

Příkazníkovi odměnu ve výši 4,- KČ za každou převzatou Zásilku tj. za Zásilku u které

dojde. k Převzetí zásilky a zároveň k Systémovému příjmu.

a.ii. za výběr DoběreČného dle Čl. I. odst. 2.2.2 této Smlouvy se Zásilkovna zavazuje zaplatit

Příkazníkovi odměnu výši 4,- KČ za každou Zásilku. u které při jejím předání Příjemci

vybral DohěreČné.

3.2 Odměna stanovená v Čl. III. odst. 3. I této Smlouvy je dále jen označena jako .S)dměnr.

Uvedené Částky jsou bez DPll. pokud je Příkazník plátcem DPH. bude k odměně přičtena DPII

v zákonné ýši.

1%‘. Další ujednání

4.1 Příkazník odpovídá za zniČení a ztrátu Zásilky. a to jako skladovatel dle 2415 a násl. zákona Č.

89/20 I 2 Sb., občanského zákoníku. ti to od chvíle Systémového příjmu Zásilky do jjílo předání

oprávněné osobě. Zásilkovna doporuČuje Příkazníkovi rozšířit své stávající pqjištění o ixdištění
odpovědnosti za Škodu na věcech třetích osob.

4.2 U Zásilek na dobírku je Příkazník povinen vybral od Příjemce DoběreČné. Příkazník je na

DoběreČné zřetelně upozorněn ‘ InformaČním systému po zadání a ověření platného heslu.

4.3 Vybrané I)oběreČné je Příkazník povinen předat Zásilkovně. a to tak že je

a.i. ‘ how o%li předá osobě povčřené Zásilkovnou k převzetí DohěreČného. a to

v terminu urČeném Zásilkovnou: nebo

a.ii. poukáže na bankovní úČet Zásilko“ny. a to v terminu urČeném Zásilkovnou.

minimálně však nejpozději první pracovní den za předcházející kalendářní týden.

Tento deP mui být I)oběrečné odepsáno z účtu Příkazníka.

Zásilkovna je oprávněna určil i.púsoh. kterým má Příkazník DoběreČné předat. Zásilkovna je

oprávněna určit výŠi DoběrcČného. která má být předána nebo převedena na bankovní účet.

4.4 V případě prodlení s úhradou DohěreČného dle ČI. IV. odst. 4.3 této smlouvy. zniká Zásilkovně

nárok na smluvní pokutu ve výŠi 500.- KČ za první den prodlení Příkazníka s úhradou

DoběreČného. Každý dalši den. kdy bude Příkazník v prodlení s úhradou Doběrečného vzniká

Zásilkovně nárok vůči Příkazníkovi na smluvní pokutu ve výši 0.5 % z dlužné Částky za každý

den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.

4.5 Příkazník bere na vědomí. že DohěreČné je cizí majetkovou hodnotou. která mu je svěřena

v rozsahu této Smlouvy za úČelem jeho předání Zásilkovně. Zneužitím. nebo nevyplacením

DoběreČného Zásilkovně se Příkazník může dopustit trestného Činu zpronevěry dle ust. * 206
zákona Č. 40/2009 Sb.. trestního zákoníku.

4.6 Příkazník není oprávněn zapoČíst jakýkoliv svůj nárok vůči nároku Zásilkovny na vyplacení

DoběreČného.



V. Ručení a směnečné prohlášení

5.1 V případě. že Příkazníkem je právnická osoba. jednatel společnosti pan
r.Č. bytem . který tuto smlouvu
jménem Příkazníka uzavírá prohlašuje, že uspokojí pohledávky Zásilkovny za Příkazníkem.
vzniklé z této Smlouvy. jestliže Příkazník svůj dluh nesplní. Zásilkovna tímto ručitele přijímá.

vl. Závěrečná ustanovení

6. 1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Možnost ukončení a změn této smlouvy se řídí
Podmínkami. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto smlouvu bez uvedeni
důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6.2 Podmínky včetně všech příloh jsou zpřístupněny Příkazníkovi v Informačním systému.
Zásilkovna je oprávněna provést změnu Podmínek a v takovém případě je povinen seznámit
5 nimi Příkazníka prostřednictvím Informačního systému. a to s dostatečným časovým
předstihem před datem účinnosti takové změny. nejméně jeden měsíc. Příkazník je povinen
dostatečně často sledovat uvedené v Informačním systému. seznamovat se s uvedenými
změnami. a pokud s některou ze zveřejněných změn nesouhlasí. je oprávněn smlouvu uzavřenou
se Zásilkovnou před datem účinnosti změny písemně vypovědět výše uvedeným způsobem.
v opačném případě se má za to. že se s uvedenými změnami seznámil a souhlasí s nimi a je jimi
ode dne jejich účinnosti vázán.

6.3 Smluvní strany prohlaši.jí. že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli a dále. že porozuměli
jejím jednotlivým ustanovením. Na důkaz své pravé vüle smluvní strany připojují k této Smlouvě
své podpisy.

6.4 Tato smlouva se ‘yhoto ujc ‘e dvou stejnopisech. z nich každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

v...4t7kfl dne.ž‘ V dne.Zt:.1

___i ( ľ

Zovna, s.r.o. Příkazník, číslo .J.žiĺ

V dne Novoměstská kulturní zařízení
. Nově Město na Morava

. Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě

% Dič: CZ00372854

Ručitel



[)O[)AT[I( K PŘÍKAZrNÍ SMLOUVĚ

PŘEDÁvACÍ PROTOKOL

Zásilkovna s.r.o.

IC: 284 08 306
se sídlem: Lihovarská 1 060 ‘1 I Libeň. I 9() Oo Piaha 9

zapsaná do obchodního rejstříku vednho Městsk‘‘m soudem v Piaze. oddíl C. v1ožk 139387

zastoupená panem Maikeii Kjoiikem. na základě plné moci
dále jen .Zási1kovna

Náze spoIečnost I Jméno: Nov()mč«ká kulturní zařízení
IC : 00372854
se sídlem: Tyľšo\a 1 00 I No\é \1ěst() oa Moravě 5923 I

zápis V obchodním rej střiku
společnost zastoupená:
Provozovna „ \dejni misto: N\ c \ [) n MoľI\ ě. V1atiki\ o O nam. I I 4

Piovozní doba: P()-Pa 08 :0( L- l 600 : Ne ( 9 oO— I 2 :00. 1 3 :00 6:00

Kontaktní osoba:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
dálejen Příkazník‘

Příkazník přebírá od Zási I kon\ i‘skdiI ící hmotn‘4‘ iajetek:
‚

. Ctecí zařízení OPTICON OPN 2001 Č.: ‘

Ó Termotiskáuna: BROJÍ ILR ()L70()

____

‚ Jiný majetek Zásilkovny:‘Ió? U14

1ento iajetek iá Přikařnik pi t k \‘koII na řaklLlck %Iki\ v. Po ukončení Il1\ \ .

Příkazník povinen hfl)tn\ JJctck tt ji Lasilk\ ně.

Lásilkovna zaručuj e po duhu ti\aní S nlouvy poskytnout nezbytné opiavy. popřípadě v‘niěnu zařízení.

pokud závada nebyla zpřisohena nevi)dn\‘n zacházeníni s majetkem ze stran\ Příkazníka a dále

bezplatně poskyioxat termopapir do tLkárn oheii potřebnm iro zai i4ění plnohodnotné spol up acc

dle SYfllOLlV\.

\‚T »/2iCĺ7 Cine
Ĺ

\ . ‚?‚1 dne .‚ť%

Zásiřĺina sro Příkazník


